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M�stský úZad Rumburk 
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

odbor ~ivotního prostředí 
vodoprávní úZad 

 

 

Datum: 09.11.2022 
íslo jednací: O}P/48791-22/5891-22/hop 
Spisová zna�ka: O}P/5891-2022/4 
Zpracovatel: Pavel Hoke, DiS. 
 

 

VEYENÁ VYHLÁaKA 
 

OpatZení obecné povahy 
 
Zrubení pásma hygienické ochrany zdroje podzemní vody Mikulábovice – lom 

 
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozbířenou působností specifikovaný podle § 
66 odst. 1 zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějbích předpisů 
jako místně příslubný správní úřad podle § 5 odst. 12 vyhlábky �. 346/2020 Sb., o stanovení 
správních obvodů obcí s rozbířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a 
příslubnosti některých obcí do jiného okresu, v platném znění  a sou�asně podle  § 11 odst. 
1 písm. b) zákona �. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějbích předpisů a jako věcně 
příslubný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona �. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějbích předpisů a sou�asně podle § 
106 odst. 1 zákona �. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějbích předpisů konkrétně jeho odbor ~ivotního prostředí  
 

r u b í 
 

ve smyslu § 30 odst. 9 zákona �. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), v platném znění 
 

pásmo hygienické ochrany zdroje podzemní vody Mikulábovice – lom 
 

umístěného na p. p. �. KN 1804/2, 1804/6 a st. p. �. KN 1474 vbe v k. ú. Mikulábovice. 
 

íslo a název hydrogeologického rajonu: 6411 - Krystalinikum aluknovské pahorkatiny; íslo 
a název útvaru podzemních vod: 64110 - Krystalinikum aluknovské pahorkatiny; Přímé 
ur�ení polohy v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
souřadnice X / Y: 944685/733015.       
 

O D Ů V O D N � N Í 
Dopisem ze dne 02.12.2021, doru�eným dne 02.12.2021 podala fyzická osoba – Tomáb 
esnek, Oblouková 182/73, 405 02 Dě�ín ~ádost o zrubení pásma hygienické ochrany 
zdroje podzemní vody Mikulábovice – lom umístěného na p. p. �. KN 1804/2, 1804/6 a st. p. 
�. KN 1474 vbe v k. ú. Mikulábovice. 
 
Pásmo hygienické ochrany k ochraně vodního zdroje podzemní vody bylo stanoveno 
rozhodnutím Okresním úřadem Dě�ín, referátem ~ivotního prostředí – oddělením vodního 
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hospodářství pod �. j. }P 6023/95/235/ZF ze dne 05.12.1995, které bylo stanoveno na 
základě ~adatele – Město Mikulábovice. 
 

Z důvodu odstavení vodního zdroje v roce 2006, kterému pozbyla platnost dne 31.12.2010, 
po~ádala fyzická osoba – Tomáb esnek, Oblouková 182/73, 405 02 Dě�ín o zrubení pásma 
hygienické ochrany zdroje podzemní vody Mikulábovice – lom, neboť dle § 30 odst. 9 zákona 
�. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 
opadnul důvod ochrany vodního zdroje. 
 

Vodoprávní úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy pod �.j.: O}P/40734-22/5891-
22/hop ze dne 19.09.2022 na úřední desce Městského úřadu Rumburk dne 20.09.2022 a 
Městského úřadu Mikulábovice dne 21.09.2022 po dobu 15 dnů.  
 

V cit. písemnosti ze dne 19.09.2022 byly dot�ené osoby vyzvány k podání připomínek nebo 
námitek v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 zákona �. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění. 
 

Proti návrhu opatření obecné povahy ve věci zrubení pásma hygienické ochrany zdroje 
podzemní vody Mikulábovice – lom, nebyly v dané lhůtě vzneseny ~ádné námitky ani 
připomínky.  
 
 

 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
                                                      
Ing. Jiří Latislav 
oprávněná úřední osoba 
vedoucí odboru ~ivotního prostředí Městského úřadu Rumburk 

 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být na úřední desce Městského úřadu Rumburk a 
Městského úřadu Mikulábovice vyvěben po dobu 15 dnů. 
  
 
 
 
Vyvěbeno dne: ……………………….  Sejmuto dne: …………………………….. 
  
            
        

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje 
vyvěbení a sejmutí oznámení 

 

 
 
 

 
……………………………………. 
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Doru�í se do vlastních rukou: 

1. Tomáb esnek, Oblouková 182/73, 405 02 Dě�ín 
2. Lesy eské republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 

Hradec Králové 
 
Doru�í se veřejnou vyhlábkou: 

1. V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu se opatření obecné povahy doru�uje 
dot�eným osobám veřejnou vyhlábkou. Doru�ení veřejnou vyhlábkou bude 
provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, ~e se písemnost vyvěsí na 
úřední desce Městského úřadu Rumburk a Městského úřadu Mikulábovice. Sou�asně 
bude písemnost zveřejněna způsobem umo~ňující dálkový přístup. 

 
Dot�ené orgány: 

1. Městský úřad aluknov – stavební úřad, Nám. Míru 1, 407 77 aluknov 
2. Městský úřad Mikulábovice – orgán ochrany obyvatelstva, �.p. 1007, 407 79 

Mikulábovice 
3. Městský úřad Rumburk – orgán ochrany přírody, Třída 9. května 1366/48, 408 01 

Rumburk (Doru�í se na: Městský úřad Rumburk, odbor ~ivotního prostředí, Třída 9. 
května 1366/48, 408 01 Rumburk) 

4. Městský úřad Rumburk – orgán státní správy lesů, Třída 9. května 1366/48, 408 01 
Rumburk (Doru�í se na: Městský úřad Rumburk, odbor ~ivotního prostředí, Třída 9. 
května 1366/48, 408 01 Rumburk) 

5. Městský úřad Rumburk – orgán územního plánování, Třída 9. května 1366/48, 408 01 
Rumburk (Doru�í se na: Městský úřad Rumburk, odbor regionálního rozvoje a 
investic, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk) 

 
K vyvěbení na úřední desce: 

1. Městský úřad Rumburk (vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů a vrátit zpět 
s potvrzením o vyvěbení) 

2. Městský úřad Mikulábovice (vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů a vrátit zpět 
s potvrzením o vyvěbení) 
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